
M E S T O    S E R E Ď 
Námestie republiky 1176/10,  926 01 Sereď 

Číslo: 16990/ÚPaSP 1232/2021, 82/2022-ozn.                                  V Seredi dňa 15.03.2022 

 

 

  

 

 
 

 O z n á m e n i e 
v e r e j n o u   v y h l á š k o u 

 
o začatí územného konania podľa § 36 ods.1, ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov.  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

     Navrhovateľ  Haus Land s.r.o., Železničná 3086/60,  926 01 Sereď,  IČO: 50 928 376,  

podal dňa 22.12.2021 na Mestský úrad v Seredi, oddelenie územného plánovania 

a stavebného poriadku návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Polyfunkčná zóna 

„PRÚDY“ IV. etapa – Miestne cesty a inžinierske siete“, líniová stavba v kat. úz. Sereď, 

riešené územie medzi Šulekovskou ulicou a Jelšovou ulicou, územie v extraviláne obce, 

medzi mestskými časťami Stredný a Horný Čepeň, (stavbou dotknuté pozemky KN-C parcely 

číslo 3849/314, 3849/357, 3849/358, 3849/345, 3849/352, 3849/305, 3849/299, 3849/310, 

3849/287, 3849/292, 849/297, KN-E parcela č. 571/201 k.ú. Sereď).  

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.   

 

     Mesto Sereď, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov    

v súlade s ustanovením § 36 ods. 1, ods. 4 stavebného zákona  oznamuje začatie územného 

konania o umiestnení stavby  dotknutým orgánom a účastníkom konania a súčasne v zmysle 

§ 36 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho konania pretože návrh na vydanie 

rozhodnutia o umiestnení stavby poskytuje dostatočné podklady na posúdenie a pre územie je 

spracovaná územnoplánovacia dokumentácia, na základe ktorej možno posúdiť návrh na 

územné rozhodnutie.      

 

     Predložená projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie rieši Polyfunkčnú zónu 

„Prúdy“ IV. etapu, ktorá nadväzuje na II. etapu a predstavuje pokračovanie polyfunkčnej zóny 

Prúdy smerom na juh od Strednočepeňskej ulice.  

Predmetom riešenia predkladanej dokumentácie pre územné rozhodnutie je umiestnenie 

miestnych komunikácií, spevnených plôch a inžinierskych sietí pre navrhovanú polyfunkčnú 

zónu „PRÚDY“ IV. etapa. Predmetom riešenia je aj výstavba dopravnej a technickej 

infraštruktúry pre 10 rodinných domov, ktoré spadajú do etapy VI. V zmysle členenia podľa 

UŠ Polyfunkčná zóna Prúdy. Navrhovaná etapa IV. je z južnej strany napojená na 

vyprojektovanú etapu VI. (aktuálne vo výstavbe), ktorá pridáva do riešeného územia ďalšie 

rodinné domy. 

Členenie stavby na stavebné objekty 

SO.01   Objekty dopravnej infraštruktúry 

SO.01   Miestne cesty a spevnené plochy 

 



SO.02 – 07 Objekty technickej infraštruktúry 

SO.02   Splašková kanalizácia  

SO.03   Dažďová kanalizácia 

SO.04   Vodovod 

SO.05   Káblové rozvody NN 

SO.06   Káblové prípojky NN 

SO.07   Verejné osvetlenie 

 

   Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Mestskom úrade v  Seredi, oddelenie 

územného plánovania a stavebného poriadku (ÚPaSP), miestnosť č. 34.   

     Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu 

uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, na neskoršie  

podané námietky sa neprihliadne.   

     Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca 

písomnú plnú moc. 

 

     Súčasne stavebný úrad účastníkov konania podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona  

upozorňuje, že na námietky a pripomienky, ktoré nebudú uplatnené v tomto prvostupňovom 

konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť, sa neprihliadne v odvolacom konaní.  

 

     Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky v zmysle § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na 

úradnej tabuli Mesta Sereď a webovej stránke Mesta Sereď (www.sered.sk). Za deň 

doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto oznámenia.            

       

 

 

                                                                                          - podpísané -  

                                                                                                 Ing. Anna Halabrínová 

                                                                                                vedúca oddelenia ÚPaSP 
 

 

 

 

 

Verejnou vyhláškou sa doručuje účastníkom územného konania podľa § 34 ods.2 stavebného zákona.  

(V územnom konaní o umiestnení stavby, o využívaní územia, o stavebnej uzávere a o ochrannom 

pásme sú účastníkmi konania aj právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k 

pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť 

rozhodnutím priamo dotknuté). 

 

 

 

 

 

Vyvesené  dňa :                                                               Zvesené  dňa : 

(pečiatka, podpis)                                                             (pečiatka, podpis) 
 


